
világszínház

sen - a mai nézőhöz. Csak hát ez nagyon-
nagyon nehéz. Alkalmas darabok és
alkalmas műhelylégkör kellene hozzá.
Elsősorban természetesen stúdiódarabok
bemutatásával lehetne bizonyos -
óvatosan fogalmazok - kísérleti munkát
végezni. Kísérleten nem valami nagyon
elvadult, avantgarde, a színház formai
kereteit erősen feszegető dolgot értek,
hanem egyszerűen csak a megszokott,
begyakorolt megoldások mögé hatoló,
szakmailag izgalmasabb színészi, rende-
zői feladatokat célzó munkára gondolok.
Az a helyzet viszont, eddig is ezt tapasz-
taltuk, a közönség ízlése és a szakmai
siker helyenként ellentétes irányba mu-
tat. Konkrét példákat is lehetne ter-
mészetesen sorolni. Nemcsak Debrecen-
ben van így, túdom, más vidéki színhá-
zakban is előfordul, hogy egy közepes
szakmai színvonalnál is alacsonyabban
megvalósuló operettre is tódul a közön-
ség, míg egy olyan bemutatót, mint Ar-
den Gyöngyélete - ami szakmailag nagyon
izgalmas munka, a darab maga is érde-
kes, nem szeretett a közönség. Isten
tudja, hová, kell ebből az ördögi körből
kimászni. Hogy most a közönség van a
színházért, vagy színház nincs közönség
nélkül. Véleményem szerint ahhoz, hogy
ez a színház minőségileg előrelépjen,
három lépést kellene megtenni, egyszer-
re. Nem egymás után, egyszerre. Emelni a
színészi állomány minőségét, erősíteni a
rendezői kart, szuverén, széles látó-körű,
egyéni módszerű rendezőket ide-hozni,
erős akaratú, kemény rendezőket, akik
keresztül tudják vinni, amit akarnak,
megvan a tehetségük, türelmük, kapcso-
latteremtő készségük. A harmadik pedig:
olyan darabokat választani, amelyek mon-
danivalójukban, formavilágukban illesz-
kednek ahhoz, amit az előbb elmondtam.
Fontos, hogy már a felületi réteg is
ragadja meg a néző figyelmét, mert ha
már ezt, az első megközelítési síkot el-
utasítja, akkor aztán megdöglött az elő-
adás. Egyszer, amikor Székely Gáborék
voltak Szolnokon, azt írták róluk, hogy „a
gyorsan beszélő szolnoki színház". Ez
például nagyon egyszerű eszköz arra, hogy
hogyan lehet az előadások színvonalát
dinamikájukban, tempójukban kizökken-
teni abból a kényelmes mederből, ami az
unalmasság veszélyével fenyeget. Abból
a biztonságos, kellemes tempóból, ami-
hez itt szokva vagyunk a debreceni szín-
házban - sajnos. Saját rendezéseimben
sem tudom ezeket az egyszerű tempó-
gondokat megoldani. Ehhez az kellene,
hogy a színészek többsége jobban kondi-
cionálja magát, tartsa jobban rendben a
beszélőszerveit, hogy pszichés energiáit

úgy mozgósítsa, hogy minden előadáson
a lehető legintenzívebb teljesítményt tudja
nyújtani. Míg az operaénekesek minden-
nap énekelnek, trenírozzák a hangjukat,
nem tudom, hány színész tart naponta
beszédtechnikai gyakorlatot. Nagyon ránk
férne, hogy tempósabban, energikusab-
ban játsszunk, és ezzel együtt az elő-
adásoknak más hatástényezői is meg-
emelkedjenek. Ehhez kéne egy egysége-
sen látó, egységesen gondolkodó, más
módszerekkel, de egységes színházi ideál
jegyében dolgozó rendezőgárda. Itt ugyan-
is most az van, hogy az egyik rendező így
dolgozik, a másik úgy; amíg az én dara-
bomban dolgozott a színész, én így kér-
tem, másik rendező esetleg másképp. Ezt
nagyon nehéz kialakítani, hosszú és na-
gyon kitartó munka eredménye lenne, ha
ez megszületne.
 Amennyire ismerem a színház ko-

rábbi történetét, nem volt könnyű direktort,
vezetőket találni ide, de még vendégrende-
zőket sem.
 Nem gondoltam volna, hogy a

távolság, az, hogy kétszázhúsz
kilométerre vagyunk Budapesttől, ekkora
visszatartó erő. Szerződtetési
tárgyalásaink során kiderült, hogy
elsősorban ez az, ami riasztó.
Budapestnek óriási vonzereje van. A
másik az, hogy az utóbbi néhány évben a
debreceni Csokonai Színház előadásai-
nak szakmai visszhangja meglehetősen
közepes vagy annál is rosszabb volt. A
szakmán belül, kritikusok, újságírók, szín-
házi szakemberek között nincs igazán, és
valószínűleg nem is lesz egy ideig vonz-
ereje a Csokonai Színháznak. Ide nem
tódulnak azok a színészek, rangos rende-
zők, akikkel szívesen dolgoznánk, nekünk
kell értük, utánuk menni, és kedvező
ígéretekkel, ajánlatokkal, szerepekkel és
anyagi jellegű csábítással rábírni őket,
hogy hozzánk szerződjenek. Talán nem
hoztunk eddig olyan izgalmas vagy
érdekes produkciókat, amik fölkelthették
volna más színháznál dolgozó színészek,
rendezők érdeklődését. Ez nem azt
jelenti, hogy minden produkciónk rossz
volt, hogy nem születtek értékes
előadások. Talán nem volt akkora por
kavarva körülöttük, de bizony voltak
nagyon jó előadásaink is. S voltak olyan
előadások is, melyekre én magam sem
szívesen ültem be.

Eddig a helyzetértékelés. Az itt megfo-
galmazott eszmények, elképzelések ter-
mészetesen csak a konkrét előadásokon
igazolódhatnak.
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Tragédia - groteszkben
elbeszélve

Vahtangov és a Habima Stúdió

„Miért olyan az élet,
Hogy a legmagasabb magasról
A legmélyebb mélybe zuhan a lélek?
De nem marad a mélyben, Felnéz és
indul a csillagok felé A csillagos
égben."
(Héber dal - Harsányi Zsolt

fordítása)

Sztanyiszlavszkij kérésére, -1918-ban Vah-
tangov elvállalta a héber nyelven játszó,
Habima Társulat nevű zsidó színházi
csoport vezetését. A Habima 1917-ben
alakult meg Moszkvában. Alapítója, Na-
hum Cemach, a héber nyelv és a színház
fanatikus, már-már prófétai elhivatott-
ságú szerelmese, 1909 óta makacsul fára-
dozott egy héber nyelvű, magas művészi
színvonalú, újító színház létrehozásán. A
Habima tagjainak „megszállottsága"
találkozott Vahtangov színház iránti
vallásos tiszteletével. A színház „szent
hely" volt Vahtangov számára, szószék
Cemachéknak. (A habima héberül dobo-
gót jelent, azt az emelvényt a zsinagógá-
ban, ahonnan felolvasnak a tórából.)

Első jelentős bemutatkozásuk An-ski
Dibuk című darabjának előadása volt.

An-ski, valódi nevén Slojme Zainvil
Rapoport, zsidó író és etnográfus 1863-
ban született Belorussziában. Drámaírói
munkásságát az irodalomtörténet nem-
igen tartja számon. ADibukot, amelynek
eredeti címe Két világ között volt, szín-
padi megvalósítása és nem irodalmi ér-
téke tette híressé.

A darab két fiatal tragikus szerelmi
történetén keresztül a századvég jelleg-
zetes közép-európai zsidó közösségei-
nek szokásait, ünnepeit, mindennapi éle-
tét mutatja be, amelyet át- meg átsző egy
elevenen élő, népi hiedelemvilág. Cha-
nan, a szegény jesivanövendék (azaz a
felsőfokú, zsidó vallási iskola növendé-
ke) és Lea, a jómódú kereskedő leánya
között titokban mély vonzalom támadt.
A nagy társadalmi különbség azonban
elválasztja őket egymástól. Szender, a
kereskedő apa eközben gazdag vőlegényt
talált féltve nevelt, szeretett gyermeké-
nek. Chanan a közeli esküvő hírére hol-
tan esik össze. Nyugalmat nem lelő lelke
(ezt hívta a néphit dibuknak) azonban



Lea testébe költözik, és onnan irányítva a
leány cselekedeteit, megakadályozza a
házasságot. Szender a vallási közösség
fejéhez, a cadikhoz (a csodarabbihoz) for-
dul segítségért, akinek ugyan sikerül kiűzni
Chanan lelkét a leányból, Lea mégsem
tudja elviselni Chanan elvesztését. Meg-
hal, és a halálban egyesül szerelmesével.

A darabban végig jelen van a Mesulah,
azaz a küldönc, akiről nem tudni, ki
küldte, miért küldte. Szegényes öltözéké-
vel, vállára vetett batyujával, botjával az
„örök vándor" benyomását kelti. Visel-
kedése azt sugallja, mintha előre látná, mi
fog történni, mintha láthatatlanul ő maga
irányítaná az eseményeket. Szerepe a
görög tragédia kórusáéra emlékeztet.
Szenderrel szemben a szerelmesek pártján
áll. A hétköznapi, racionális erkölcsi
normákkal, szokásokkal szem-ben egy
mélyebb igazságot képvisel.

An-skinál az eredeti címben megjelölt
„két világ" az élők és a holtak birodalmát
jelenti. Chanan és Lea számára nincs éles
határ a két világ között. A Mesulah
helyesli, sőt szinte elősegíti misztikus
egyesülésüket, és noha ez csak a halál
birodalmában lehetséges, azzal, hogy az
érzelmek szabadsága mellett szavaz, az
élet mellett szavaz.

An-ski Dibukja a zsidó népélet, a misz-
tikumoktól áthatott chaszid környezet
festői, néprajzi hűséggel ábrázolt képei-
nek egymásutánja: az imaház atmoszfé-
rája, mindennapi élete, az esküvő, a cadik
otthona, az ördögűzés szertartása stb. A
figurák többsége vázlatos, a főszereplők
egymáshoz való viszonya, reagálásuk az
eseményekre alig-alig jelenítődik meg.
Vahtangov alkotó fantáziája azonban meg-
látta és kibontotta a Dibukban rejlő lehe-
tőségeket. A rendezés során szívesen
mondogatta, hogy „megszállta a dibuk".

A munka első szakaszában sokat fog-
lalkozott az erkölcsök, szokások tanul-
mányozásával, az alakok pszichológiai
rajzával. A legkisebb mellékszereplőt is
hitelessé tette, mielőtt beillesztette volna
az együttesbe, az egészbe. Vahtangov
aprólékosan kidolgozta minden egyes
figura fizikai jellegzetességét, fizikumát,
jelmezét, beszédmódját, járását, szemé-
lyiségének valamely karakterisztikus vo-
nását, a közösségben elfoglalt helyét, szi-
tuációját a darabnak abban a pillanatában,
amikor megjelenik. De ahogy haladt előre,
egyre jobban eltávolodott az apró-lékos
realizmustól. Miközben színészeitől azt
kívánta, érezzék át zsidó voltukat és a
zsidóság világát, megpróbálta ki-emelni a
darabot ebből a különösségből.

A húzások világosan megmutatják Vah-
tangov gondolkodásának irányát. Elhagyta
a bibliára, kabalára, chaszidizmusra vo-
natkozó célzások, idézetek nagy részét.
Nyoma sem maradt a chaszid legendák-
nak, csodákról szóló meséknek, az ősök
és a halottak kultuszának. An-ski „két
világából" eltüntette a másik, a halottak
világát, amely szerves részét alkotta hősei
mindennapi életének. Vahtangov értel-
mezésében a két világa földön van: a sze-
gények és a gazdagok világa. A halottak
világát számára azok jelentik, akik ezt a
túlhaladott, pusztulóban levő társadalmat
konzerválni akarják, az élőkét pedig azok,
akik majd elsöprik.

Az előadás végső formájának kialakí-
tásában meghatározó szerepe volt a fes-
tőművész Natan Altman díszlet- és jel-
mezterveinek. Vahtangov először exp-
resszionistának „bélyegezte" és borza-
lommal dobta vissza a festő terveit. Alt-
man otthonossága a zsidó világban, hatá-
rozott világképe - aktív forradalmár volt -,
művészi látásmódja végül mégis meg-
győzte Vahtangovot. „Vázlataimon az
embereket tragikusan kicsavarodottnak,
megtörtnek ábrázoltam, meddő talajon
nőtt fákhoz hasonlítottak. A tragédia
színeit viselték. Mozdulataik, gesztusaik
sűrítettek, túlzók voltak. Maximálisan
expresszív formára törekedtem. Maguk-
nak a formáknak ugyanolyan hatással
kellett lenniök a nézőkre, mint az ősi

Az első felvonás díszletképe a Habima Színház Dibuk-előadásából

héber nyelven elmondott szavaknak, ame-
lyeket nem is mindig értettek. A gesztu-
soknak és mozdulatoknak táncra kellett
emlékeztetniök. Mikor vázlataimat meg-
mutattam Vahtangovnak, ő már készen
volt az első felvonással. Nem tudom, mit
érzett a láttukra, de azt tudom, hogy min-
dent nulláról kezdett ezután. A munka
rendkívüli izgalomban folytatódott" -
vallja Altman N. Etkind róla szóló köny-
vében. Az első felvonás díszlete megfelelt
a darabbeli helyszínnek: egy szerény
imaház belsejét mutatta. Mivel a színpad
igen kicsi volt, Altman eltúlozta a pers-
pektívát. A görbe falak, a bútorok hegyes-
szögben találkozó élei, a barnásszürke
különböző árnyalataira festett jobb oldali
függő elemek, amelyek nem értek le egé-
szen a földig, és ezzel megtörték a teret, a
ferde vonalak egy expresszionista fest-
mény hatását keltették, és jól érzékeltették
a hely öreg, ütött-kopott voltát, sejtelmes,
szomorú, kedélytelen légkörét. A teret az
imaház többféle funkciójának és a
cselekménynek megfelelően osztotta meg.
A mélyben a tóratekercset rejtő szent
szekrény volt látható különböző vallási
szimbólumokkal díszítve! Balra elöl a
batlanok padja, a poros könyvoszlopokkal
megrakott asztal, a polcok és az írópultok
az imaház tanulóhely jellegére utaltak.
Központi helyet foglalt el a bima
(szószékhez hasonló emelvény), amely-re
néhány agyonkoptatott lépcsőn lehe-



tett feljutni. Itt zajlott le Lea és Chanan
találkozása: Lea felment a bimára, és az
egyik tartóoszlopának támaszkodva ide-
oda hajladozott, hol keresve, hol elkerül-
ve Chanan lentről rátapadó lázas tekinte-
tét. Noha csak egy vékony korlát válasz-
totta el őket, Lea a szent hely elérhetet-
len magasában állt szerelmese fölött, aki
csak a kezét meri közelíteni a korláthoz.
A színpadi kép konkretizálja, képileg mu-
tatja meg a köztük levő áthághatatlan tár-
sadalmi különbséget, és egyben érzékel-
teti, hogy Chananban a testi és a plátói
szerelem küzd egymással. A bima alatt
egy padon a Mesulah feküdt elnyúlva,
mint egy éjjeli menedékhelyen.

Az imaház bizonyos mértékig a tele-
pülés társadalmi életének központja volt.

Altman kevés világítást alkalmazott az
első felvonásban. A homályba vesző
oldalfalak, az elmosódott kontúrok na-
gyobb teret sejtettek. Időnként úgy tűnt
föl, mintha csak egy gyertya világított
volna, amitől az alakok fantomszerű ár-
nyaknak látszottak. A tervező rejtett fény-
forrásokat helyezett el, amelyek váratla-
nul éles fényt vetettek egy-egy arcra, s az
arcok ettől olyan hatást keltettek, mintha
faragott képek lennének. Az egyik lám-
pát például a batlanok asztalán nyitva fel-
állított könyv rejtette magába, s alulról
világította meg őket.

A szegénység és a misztikum atmosz-
féráját árasztó színpadkép egy elavult,
régimódi világ képét mutatta. A díszlet
felső részén aranyozott héber betűk vol-
tak szabálytalanul felaggatva. Ez részint
a cselekményhez kapcsolódott, részint a
kor konstruktivista, futurista kollázsait,
tipografikus játékait idézte, részint pedig
aláhúzta a héber nyelv jelentőségét,
amelynek jellegzetes zeneisége, kifeje-
zőereje, az előadás fontos formai alko-
tóeleme lett.

A második felvonás színpadképe An-
ski életképet festő, bonyolult utasításai-
hoz képest sokkal egyszerűbbé vált. A
központi elem a Szender háza előtti tér-
ség. A ház homlokzatának csak egy része
látszott, amely a ház nagyságára enge-
dett következtetni, hangsúlyozva Szen-
der gazdagságát. A rikító - fehér, piros,
zöld - színek Szender rossz ízléséről
tanúskodtak, és harsányságukkal kiemel-
ték a koldusok szürkés rongyait.

Egyetlen vonal sem volt párhuzamos.
A színpad két oldalán elhelyezett fekete,
illetve fehér függő elem fokozta az aszim-
metriát. A falak veszélyesen megdőltek -
előrevetítve az összeomlást. A színpad-
tér közepén két kis asztal, földig érő

terítőkkel lefedve, egymástól könnyedén
eltávolítva, ezekre szolgálták fel az ételt a
szegényeknek. A körülöttük levő székek
és padok nem voltak elegendők ahhoz,
hogy mindannyian egyszerre ülhesse-
nek. Az asztalok mögött kis dobogót
emeltek az igazi vendégeknek, azoknak a
nevetséges pózokba merevedett kispol-
gároknak, akiket óvtak attól, hogy a dön-
gölt földön, a szegényekkel, koldusokkal
egy szinten legyenek. Az asztalok előtt a
lehető legnagyobb teret hagyták a koldu-
sok helyváltoztatásának, táncainak.

Közvetlenül a házassági ceremónia előtt
oldalra húzták az asztalokat, hogy a szín-
pad mélységét visszanyerve fokozzák a
szertartás fontosságát. Jobbra, a ház
bejáratát képező nyílás felett lévő
redőzött, vörös kárpit az esküvői
baldachinra emlékeztetett, amely alatt a
zsidó esküvői szertartás végbement. A
díszlet fölötti héber felirat egy imát
hirdetett, a hét házassági ima közül az
egyiket.

A vendégek és a vendéglátók állandóan
jöttek-mentek, ami az esküvői ké-
szülődés, a konyhai sürgés-forgás stb.
hangulatát érzékeltette. Az igazi ünnep
benn a házban zajlott, a koldusok oda
csak beleshettek, a sötétvörös falba fer-
dén vágott kis zöld ablakon át. Vahtan-
gov és Altman azonban mind dramatur-
giailag, mind képileg igazságot szolgálta-
tott a koldusoknak. Őket tették meg a
második felvonás igazi főszereplőivé.
Miután Leát megszállta a dibuk, a koldu-
sok léptek a vendégek dobogójára. A tér-
beli szintkülönbség felcserélődött. Gú-
nyos, diadalmas nevetésük ellenpontoz-
ta a szerencsétlenséget. Ebben a kontex-
tusban az esküvői baldachin élénkpirosa
a forradalom fenyegető jelképévé vált.

A két utolsó felvonást Vahtangov össze-
vonta. A színhely Aszriel cadik lakása, a
rabbik szokásos bútoraival: hosszú,
téglalap alakú asztal, körülötte padokkal,
az asztalfőn a cadik karosszéke.

Altman telitalálata volt, hogy az asztalt
ferde síkban, hosszában, a nézők felé
lejtve helyezte el. Az elrendezés
agresszivitása megelőlegezte az
„ördögűzés" zaklatottságát, a
bekövetkező drámát. A harmadik
felvonásról készült fotókon a színpad
központi helyét elfoglaló asztal első
látásra egy ravatal képzetét kelti. Erre
hanyatlott Lea élettelenül, kimerülten,
amikor a dibuk kemény küzdelem után
elhagyta a testét.

Magas, támlás karosszékében a cadik
mindenkin uralkodott, és nemcsak azért,
mert mindenki más alacsonyabban volt,
mint ő, hanem azért is, mert a ferde sík

miatt nehéz egyensúlyi helyzetben kel-
lett mozogniuk. A térbeli helyzet a cadik
társadalmi rangját szimbolizálta. Altman
színhasználata ironizálta a cadik pozíció-
ját. A fehér és az „égi" kék dominált, a
harmadik felvonásban, Aszriel fehér ru-
háján kék foltok villóztak. A kék függő
elemek szentséget sugalló hangulatával
kegyetlenül ellentétbe hozta az ördögűzés
kiáltásait. An-skival ellentétben, akinél a
darabban végig sötétség, éjszaka, homály
van, az előadásban Aszriel, ebben a kopár,
hideg világosságban, teljes fényben kény-
telen boszorkányságot űzni és elbukni.

A színek használata, ütköztetésük,
kontraszthatásuk magáért beszélt, így
például Lea tiszta fehér ruhája a kol-
dusok mocskosnak tűnő, szürkésrongyai
között, vagy fekete ruhája a fehérbe öltö-
zött Cadiknál. A sminkek maszkszerűek
voltak. Zavadszkij, Vahtangov képző-
művészet iránt is érdeklődő tanítványa
készítette őket. „Altman expresszív, jel-
zéses díszleteihez nem illettek a szoká-
sos vagy naturális maszkok. Én a masz-
kokat tiszta színekből - pirosból, kékből
és sárgából - készítettem, úgy »rajzol-
tam« az arcokat, mintha papírra vagy
vászonra rajzolnék. . ." - írta visszaemlé-
kezéseiben. Az arcra festett élénk színű
geometrikus formák - háromszögek, kö-
rök, rombuszok - körvonalait tussal húz-
ták ki, ami keménységet, dombormű jel-
leget adott nekik. A koldusok festése a
clownokéra hasonlított. Az erős festés a
játékot is befolyásolta, a színészek a
maszkokba bújva többet mertek,
bátrabban, szabadabban mozogtak.
Vahtangov kihúzott a darabból minden
olyan szereplőt, aki nem befolyásolta a
cselekményt. An-ski vázlatos figurái és
egymáshoz való viszonyaik társadalmilag
meghatározott, pontos, világos
körvonalat nyertek.

Chanant megfosztotta minden miszti-
kumától és túlhajtott vallásosságától: lá-
zadó szerelmes, a vallás és a fennálló rend
ellensége. Megsokszorozta ki- és bejövete-
leit, amivel az alak belső izgalmát, elfojtott
indulatait érzékeltette. Színésznőre (Mi-
riam Eliasra) osztotta a szerepet, ami
fokozta a figura érzelmi telítettségét, és
egyben kizárta a Chanan és Lea közti sze-
relem beteljesülésének minden realitását.
A színésznő törékenysége, érzékeny ara
vonásai, nagy sötét szeme, finom keze,
egész személyisége hitelesítette Chanan
eksztázisig fokozódó lázas szenvedélyét,
halálon túl is élő „emberfeletti" szerelmét.
Lázadásának és szerelmének legközvetle-
nebb megnyilvánulása, az Énekek éneke
egy strófájának rajongó hangon tolmá-
csolt előadása volt.
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ápadt, halovány arcával, fekete ruhá-
ában mintha a „sötétség hercege, Luci-
er" lett volna. Maszkja olyan tökéletes
olt, testtartása, mozgása annyira stili-
ált, hogy valóban férfinak hitték. Lea
redendően engedelmes fiatal lány, akit
rra neveltek, hogy a családi tűzhely
rzője legyen. A szerelem azonban át-
örte a nevelés és a szokások emelte fala-
at. Lea első megjelenését, a szerelme-
ek szövegben csak pár másodperces
alálkozását, Vahtangov az előadás egyik
ulcspillanatává tette. Öltözetük, moz-
ásuk, térben elfoglalt helyük, megszóla-
ásuk és csöndjeik aprólékos kidolgozása
nnak a belső tűznek, szenvedélynek
ifejezését szolgálta, amelynek igazolni
ellett mindent, ami azután következett.
n-skinál nem tudni, hogy reagált Lea
hanan halálára és a házasság hírére.
zomorúan bár, de beletörődőn készül az
sküvőre. A Leát alakító Hanna Rovina
ehér menyasszonyi ruhájában, fehér-re
estett, komor, kifejezéstelen arcával,
erev, gépies mozgásával olyan volt,
int egy nagy marionettfigura. Megbé-

ította a fájdalom, a koldusok kényükre-
edvükre mozgathatták, táncoltathatták,
s amikor elengedték, meghajolt, mint
gy törékeny virágszál, amely támasz
élkül maradt. Chanan halálával valójá-
an belőle is elszállt az élet. Igazából
sak akkor elevenedett meg, amikor meg-

szállta a dibuk. Erős, férfias kiáltást hal-
latott, tekintete rémült volt, rángatózott,
vonaglott. Vahtangov nem félt Lea drá-
májának szélsőségesen testi megjeleníté-
sétől. Ugyanígy, az ördögűzéskor is, fizi-
kai cselekvéseit helyezte a jelenet közép-
pontjába. A látványra helyezte a hang-
súlyt. An-ski felfogásában Lea „dibuktól
megszállt" állapota természetellenes, amit
meg kell szüntetni, hogy helyreálljon a
rend, az élet rendje. Vahtangov értelme-
zésében ezzel szemben forradalmi meg-
nyilvánulást, a régi, a pusztulásra ítélt
társadalom tagadását jelentette. Lea halála
a lázadás tettévé vált, a cadik, mint a régi
rend képviselője fölötti győzelemmé.

Hanna Rovina olyan tökéletesen tudta
utánozni a Chanant játszó Miriam Elias
hangját, hogy állítólag még Engel, a
zeneszerző sem tudott különbséget tenni.
Elias valóban „beleköltözött" Rovinába.
A színésznő alakításában Lea egy
méltóságteli és szemérmes modern An-
tigoné, a tisztaság szimbóluma lett.

Vahtangov rendezésében Aszriel cadik
nélkülözött minden szentséget, vallási
szenvedélyt, kétséget, csodatevő képes-
séget. A chaszid közösség tiszteletet pa-
rancsoló, megbecsült, bölcs vezetőjéből
nem maradt más, mint egy fáradt öreg-
ember egy elavult hierarchia csúcsán. A
retrográd hatalom üres jelképe lett, reak-
ciós erők képviselője, amelyek azzal, hogy

igyekeznek megakadályozni a két szerel-
mes halál utáni egyesülését, elnyomják
az egyén szabadságát. Az „ördögűző"
Aszrielnek Vahtangov vén boszorkány-
jelleget kölcsönzött. A csodarabbit játszó
Cemachot megbotránkoztatta Vahtangov
koncepciója, és makacsul igyekezett
megmenteni az eredeti figurából annyit,
amennyit csak tudott. A rendező elkép-
zeléseit a szerepet szintén játszó David
Vardi valósította meg. Már alacsony
termete is a nagyság hiányát sugallta.
Gonosz szemű „kis chaszid varázslót"
alakított.

A gazdagon öltözött, fehér ruhás ca-
dikkal Vahtangov szociálisan is szembe-
állította a koldustarisznyás, szegényesen
öltözött Mesulah plebejus figuráját. Szö-
vegét a minimumra csökkentette, hosszú
szünetek között alig mondott néhány
szót. Jelenléte nyugtalanító volt, feltűnt,
eltűnt titokzatosan. Az első felvonásban
szakálla árnyéka a falon súlyosan hir-
dette fenyegető érkezését. Gesztusait
szinte szoborszerű plasztikussággal for-
málta meg. Hol összezsugorodott, hol
kihúzta magát, mint egy szálfa. Hosszú
redingot-jában, koldustarisznyával a vál-
lán, bottal a kezében úgy járt, úgy szelte
át a színpadot, mint aki a kérlelhetetlen
végzet útját követi. „Vahtangov szenve-
délyesen kutatta, hogyan lehet színpadi
eszközökkel érzékeltetni a szakadatlan

Chanan: Miriam Elias Lea: Hanna Rovina



mozgást. A Vándor (Mesulah) a színpa-
don párbeszédet folytat partnerével, és
eközben természetesen megáll. Alakjá-
ban azonban így elvész valami fontos:
már nincs örök mozgásban. Es Vahtan-
gov egyszerre csak megtalálja a meg-
oldást: megmutatott Karevnek, a szerepet
játszó színésznek egy félmegállást, a
mozgásban való pillanatnyi megmereve-
dést. Az egész szinte csak egy másodper-
cig tartott, mintha meg se szakítaná lép-
teit, és valóban úgy tűnt: azonnal tovább-
mozdul. A botot tartó kéz előrenyúlt, a
térd meghajlott, a törzs megdőlt a moz-
gás irányában" - írja Zavadszkij. A
Mesulah két fekete fátyolt hordott
tarisznyájában. Ezekkel takarta le a
halott Chanant és Leát. Tudta, hogy
szüksége lesz rájuk. A Mesulahot az tette
nyugtalanítóvá, hogy mindent előre
tudott. Tudott vala-mit, amit a többiek
nem tudtak; tudta, hogy ez a világ
halálra van ítélve.

Az An-ski ábrázolta XIX. századi tár-
sadalomban Szender inkább pozitív figura
volt, mint sem. Munkájával, önerejéből
érte el pozícióját, nagykereskedő, a kis
település jeles tagja, van szép háza, sok
pénze, szolgái. Buzgó hívő, adomá-
nyokat ad a hitközségnek, ahogy illik.
Tisztelik, becsülik, és azt remélik, hogy
a következő generációban egyre több
Szender lesz és egyre kevesebb szegény.
Lányának kényelmes, jó életet akar biz-
tosítani, ennek a társadalomnak a mo-
rálja szerint egészségesen, józanul gon-
dolkodik. Vahtangov tökéletesen elve-
tette ezt a szemléletet. Abban a pillanat-
ban ragadta meg Szendert, amikor az
megszegi házassági ígéretét, előnyben
részesítve a gazdag jelöltet a szegénnyel
szemben. Szender gazdagsága nem a tár-
sadalmi jólét letéteményese, hanem ki-
hívó és pusztító hatalom. Ő a komédiá-
ból ismert gonosz apa, a commedia
dell'arte fösvény Pantalonéja, a Doktor
groteszk külsővel megáldott figurája.
Mozgását ellenszenves nagy pocakkal
tette nehézkessé.

A koldusok szerepe An-skinál alig
több, mint statisztéria. Szokás volt meg-
hívni és megvendégelni őket az eskü-
vőre. Amikor a darabban sűrűsödik a
bonyodalom a főszereplők körül, eltűn-
nek a színről. Vahtangov megfordította a
szituációt. Az egész felvonás alatt jelen
voltak, előbb jöttek be, és ahelyett, hogy
kimentek volna, ott maradtak, legföljebb
némelyikük bebújt az asztal alá. Ok kép-
viselték a népet, az elnyomottakat, a gaz-
dagok megnyomorított áldozatait. Nem-
csak jelen voltak, de rendkívül aktívak is.

A második felvonásnak Vahtangov „a
koldusok lázadása" címet adta. Fellázad-
nak Szender ellen, aki nem vendégelte
meg őket elég jól, és akinek feltűnő
gazdagsága létükkel szemben sértésnek
minősült. Számukat Vahtangov hétről
tizenkettőre növelte, így már tömegként
hatottak.

A zsidó esküvő szokásai közé tarto-
zott, hogy a menyasszony és a vőlegény
mindenkivel táncol, aki csak akarja. De
a jókedv és a vidámság, ami abból fakad,
hogy mindenkivel megosztják örömüket,
az előadásban lidércnyomássá változik.
Csikorgó muzsika hangjaira a kóldusok
Leát fékevesztett körtáncba vonták, aki
védtelenül vergődött karjukon. Táncuk,
gyűlöletük kifejezésének sajátos eszköze
lett. Minden gesztusukban fenyegetés
rejlett. Fizikai torzságukban
agresszivitás, támadás és kihívás.
Mindegyiküknek volt neve, és
mindegyikük vala-milyen egyéni
betegségben - púposságban,
sántaságban, süketségben, tüdőbajban,
hülyeségben stb. - szenvedett, mind-
egyikük kitalált magának valamilyen
állatot - megvert öreg róka, kutya, rontó
madár, kiéhezett farkas, béka stb. -,
amelyhez hasonlított, amelynek
viselkedését utánozta. Visszataszító
rútságuk az elszabadult népharag
veszélyességére figyelmeztetett. A
felvonás végén, rosszindulatú, erőteljes
győzelmi kiáltásuk nyugtalanítóbb volt,
mint az, hogy Lea testébe dibuk
költözött. A rémült vendégek, a „torkon
ragadott burzsoázia" számára láthatóvá,
tapinthatóvá vált a forradalom fenyegető
közelsége. A koldusok nem-csak
agresszívek voltak - igazuk is volt.

A koldusok lakodalombeli szerepe
Ascher Tamás 1975-ös Kaukázusi krétakör-
rendezését juttatta eszembe. Gruse es-
küvőjén a félhalottnak hitt Juszuffal, a
hívatlanul odacsődült vendégek, egy gú-
nyos, trágár dalt énekelnek. A gúny
Gruse ellen irányul, aki a kaposvári elő-
adásban az Énekeshez menekült védele-
mért, igazolásért. Az Énekes magatartá-
sával azonban ez esetben a vendégek
pártján áll, akik rosszindulatúak és ke-
gyetlenek, de voltaképpen igazuk van.
Vahtangov a többi szerepet is gondosan
kidolgozta. Mind az egyéneknek, mind a
csoportoknak (batlanok, chaszidok) pon-
tos, világos formát adott. Egyéni vonásai
mellett mindegyikük képviselt egy na-
gyon határozott brechti értelemben vett
társadalmi alapgesztust. Gesztuson Brecht
nem egyszerűen taglejtést, gesztikulálást
értett, hanem összmagatartást, amely
megmutatta az emberek egymáshoz való

viszonyát. A vőlegény nevelője, Mendel
például egyszerű kísérőből meghatáro-
zott személyiséggé, egy lenézett osztály
alázatosan hajlongó képviselőjévé válto-
zott. Köszönti Szendert (ez a darabból
hiányzik), aki alig válaszol rá.

Vahtangov a darab szereplőit egy olyan
gesztikus rendszerbe foglalta, amely rend-
kívül érthető és kifejező formában húzta
alá az előadás mondanivalóját - neveze-
tesen, hogy ez a világ igazságtalan, és
megérett a pusztulásra.

Vahtangov mindig nagy súlyt fektetett a
színészi játék plaszticitására. Forma
iránti érzékenysége, formateremtő kész-
sége a Dibukban szoborszerűen plaszti-
kus alakokat teremtett. A színészek előbb
megkonstruálták személyiségüket, testi
cselekvéseiket, a szó csak azután követ-
kezett. A gesztus szülte a szót, kísérte
vagy helyettesítette. Nagy fontosságot
tulajdonított a kéz kifejezőerejének. „A
kéz a test szeme", mondta, és olyan elő-
adásról álmodott, amelyben a kezekről le
lehet olvasni mindent, amelyben a kezek
lettek volna a kifejezés legfőbb eszközei.

A Dibuk kézjátékának egyik legszebb
példáját megörökítette egy fotó, amely
azt a pillanatot rögzítette, amikor a cadik
ki akarta űzni Leából Chanan szellemét.
A dibuk fájdalmasan kiabált, és Rovina
kereszbe tett karjával úgy ölelte át a
nyakát, keze úgy simult az arcához,
mintha Chanan keze lett volna. A moz-
dulat egyszerre sugároz gyengédséget és
szenvedélyt. Ezt a két embert sem élté-
ben, sem holtában nem lehet már elvá-
lasztani, sőt megkülönböztetni sem egy-
mástól. Mivel a héber nyelvet csak ke-
vesen értették, Vahtangov a hangok, a
hangzás valóságos partitúráját dolgozta
ki. Beszédhang, zsoltáros mormolás,
ének, zene váltogatták egymást, sokszor
egyetlen mondaton belül. „Az ének -
költői szó, az ének és a tánc az antik szín-
házat idéző egységes szintézisben jelent-
kezik" - írta az egyik korabeli kritika. A
darab folklorisztikus táncai az előadás-
ban drámai jelentést kaptak. Ilyen volt
például a batlanok mulatozásának jele-
nete az első felvonás végén. Mikor Szen-
der bejelentette az eljegyzést, válluknál
összekapaszkodva, körtáncot jártak, egyre
gyorsabban, lelkesen ugrálva a kimerülé-
sig. Táncuk megtartott valamit a folklo-
risztikus elemekből, a brinitzi chaszidok
szombatot ünneplő táncára emlékezte-
tett. A drámai szituációban azonban vidám
táncuk tragikussá vált, mivel nem vették
észre, hogy Chanan közben holtan esett
össze, és így voltaképpen a holttestén
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tapostak. A koldusok táncában nem volt
semmiféle folklorisztikus elem. Vahtan-
gov itt nem zsidó táncot akart. Azt kellett
megmutatniuk, hogy a Koldusok táncol-
nak egy Gazdag Ember esküvői ünnepsé-
gén. „Neked levágták az egyik lábadat, ne-
hezedre esik a tánc, mégis táncolj!. . . te
vak vagy, nem látsz semmit, nem tudsz
táncolni, nem kell táncolnod, és mégis
táncolj! Egyfajta tánc-tiltakozásra, tánc-
kiáltásra van szükségem" - mondta
Vahtangov.

Az orgiába csapó dühöngő, őrjöngő
„balett", fenyegető forradalmi körtánc, a
carmagnol vagy a boszorkányszombat
képzetét keltette. A koldusok tehetetlenül,
esetlenül mozogtak, lihegtek, csúfságuk
„teljes pompájában" megmutatkozott,
torzságuk még feltűnőbb volt. Táncuk
nélkülözött minden szépséget, kecsességet.
Az összerendezetlen mozgás bal-jós képet
nyújtott. Ahogy a dikció észre-vétlenül
váltott át a szóról az énekre, a testi
kifejezés is észrevétlenül ment át a
gesztikulációból a táncba. Vahtangov arra
törekedett, hogy egyetlen gesztus se
legyen hétköznapi, mindent a színház
eszközeivel, „teátrálisan" fejezzen ki.

A gesztusokhoz hasonlóan a zene is a
cselekmény része lett, újraalkotta a dra-
maturgiai szerkezetet. Vahtangov, a zene-
szerző Julij Engel segítségével, aki naponta

új témákat hozott, fokozatosan csökken-
tette a szöveget, és növelte az énekelt
részek számát. Az előadást a „Miért
olyan az élet. . ." kezdetű chaszid dal
keretezte, amelyet a zenekar adott elő. Az
elején az atmoszféra megteremtését
szolgálta, a végén pedig a feszültség fel-
oldódását, a megbékélést érzékeltette.
Érdemes végigkísérni a második felvonás
zenei szerkezetét.

A vendégek beszélgetése helyett falusi
muzsikával kezdődött (zenekar), amit a
koldusok „aj, aj, aj"-t énekelve kísértek. A
gesztusok és hangok szintjén mindig és
mindenütt jelen voltak. Először a meny-
asszony tiszteletére táncoltak egy csi-
korgó hangzású zenére. Majd Lea táncolt a
koldusokkal egy második, gyorsabb
témára. Ezt követi Lea és az öreg koldus-
asszony, Dreizl tánca, amely lassan, töre-
dékesen, gyászosan kezdődött, hogy aztán
nyugtalanító élénkségbe csapjon át, a kol-
dusok bátorító, kellemetlen rikkantgatásai
közepette. Amikor az imaház szolgája,
Májer egy rituális dallamra énekelve
közölte, hogy Szender fejenként tíz kope-
ket adományoz nekik, énekelve válaszol-
tak, de modulációjuk parodisztikus volt,
kigúnyolták a liturgikus intonációt.

Jókedvű esküvői muzsika jelezte a vőle-
gény érkezését. Lea barátnőinek replikái

könnyed csiripelésként keveredtek bele.
Csellón játszott új zenei téma kísérte a
menyasszony bejövetelét és elhelyezke-
dését a szertartás által előírt széken. A
vőlegény „belépője" a „Miért olyan az
élet..." variációjára történt, ami egyúttal
Chanan, illetve háborgó lelke jelenlétét
sugallta. Vahtangov ezzel motiválta Lea
lázadását, azaz dibuk általi „megszállott-
ságát". Lea férfihangon énekelte az Énekek
éneke elejét, ugyanúgy, mint Chanan az
első felvonásban. A koldusok győzedel-
mes, emelkedő kiáltása kivált a széttörede-
zett, lefelé ereszkedő zenéből - a zenekar
szétbomlott az általános zűrzavarban. Az
Énekek éneke-motívumot Vahtangov gyö-
nyörűen végigvitte. Mikor a harmadik fel-
vonás végén a dibuk elhagyta Lea testét,
Chanan hangja újra megjelent. Panaszo-
san énekelte az Énekek énekét, majd Lea is
bekapcsolódott, és a zenekar kíséretében
együtt énekelték, mondták, ezzel érzékel-
tetve misztikus egyesülésüket.

Vahtangov a Dibukban elérte az általa
groteszknek nevezett kifejezőerő felső
határát, a tartalom legmélyebb, legrejtet-
tebb lényegének pontosan kiválasztott
színpadi formáját. A Dibuk világsikert
hozott a Habimának, ugyanolyan jelké-
pévé vált, minta Moszkvai Művész Szín-
háznak a Sirály.


